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• Reordenació del seu temps de treball, en els termes que estableixi 
l’Administració.

• Mobilitat geogràfica: la funcionària que per fer efectiva la seva protec-
ció es vegi obligada a abandonar el seu lloc de treball de la localitat on 
prestava el seus serveis té dret al trasllat a un altre lloc d’anàlogues 
característiques sense necessitat que hi hagi cap vacant.

• Reordenació del temps de treball en funció de les necessitats.
• Mobilitat geogràfica
• Canvi de centre de treball amb reserva del lloc de treball
• Reducció de la jornada laboral amb una reducció proporcional del sou.
• Possibilitat de justificar absències o faltes de puntualitat.
• Suspensió de la relació laboral amb reserva del lloc de treball amb dret 

a prestació d’atur durant 6 mesos, ampliable a 18 mesos per resolució 
judicial.

• Extinció del contracte de treball amb dret a prestació d’atur per volun-
tat de la treballadora.

A les treballadores per compte propi que es vegin obligades a cessar la 
seva activitat per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència 
social integral, els serà suspesa l'obligació de cotitzar durant un període 
de 6 mesos, els quals seran considerats com a mesos de cotització 
efectiva a efectes de les prestacions de la Seguretat Social i la seva situa-
ció serà assimilada a la d'alta.

• Drets de la treballadora autònoma econòmicament dependent:
• Dret a l’adaptació de l’horari de l’activitat.
• Dret a l’extinció de la seva relació contractual.
• Es considerarà causa justificada d’interrupció de l’activitat per part 

de la treballadora la situació de violència de gènere.

• Tarifa plana per a autònomes i per a mares autònomes

• Reducció de jornada (amb reducció del sou en la mateixa proporció)

• Les faltes d’assistència de les funcionàries víctimes de violència de 
gènere tindran la consideració de justificades quan així ho determinin 
els serveis socials.

• Excedència: la funcionària podrà sol·licitar la situació d’excedència 
sense necessitat que hagi prestat uns serveis mínims. Durant els dos 
primers mesos de l’excedència la funcionària tindrà dret a percebre les 
retribucions íntegres.


